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THƯ NGỎ
Thưa Quý Khách hàng!
Công ty Cổ phần Vận tải Xây dựng Hùng Sơn được thành lập theo Giấy CNĐK doanh
nghiệp số 2801608227 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Thanh Hóa trên cơ sở tiếp quản và cổ phần hóa Nhà máy Sơn ASSYAN (tiền thân là
Hãng Sơn ASSYRIAN) và Phòng Kinh doanh Vận tải viễn dương thuộc Công ty
TNHH Hiệp Hưng.
ASSYAN là một trong những Thương hiệu Sơn nước Việt Nam đầu tiên được nghiên
cứu sản xuất đưa ra thị trường, và là Thương hiệu Sơn đầu tiên được sản xuất tại khu
vực Bắc Miền Trung gắn liền với thương hiệu Công ty TNHH Hiệp Hưng - một công
ty tổ hợp tại Thanh Hóa.
Hiện nay Sơn ASSYAN và Sơn PERTEX là hai dòng sản phẩm sơn nước cao cấp với
chất lượng vượt trội, được đặc chế 100% từ nguyên chất ACETAT EMULSION với
tính năng bền vững nhất.
Trong xu thế hội nhập hiện nay, thị trường sơn Việt Nam đang chịu sự cạnh tranh gay
gắt từ các công ty sơn có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vì vậy Công ty CP Vận tải
XD Hùng Sơn - Đơn vị chủ quản Hãng Sơn ASSYAN và Hãng Sơn PERTEX phải tìm
con đường đi riêng cho mình là sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao và tiết
kiệm để hạ giá thành, khơi dậy lòng tự hào của người tiêu dùng là “Người Việt Nam
dùng hàng Việt Nam”.
Với Hệ thống Nhà máy sản xuất đặt tại tuyến đường huyết mạch Bắc Nam (Quảng
Xương, Thanh Hóa), sau hơn một thập niên hoạt động với biết bao thăng trầm, Thương
hiệu sơn, bột bả ASSYAN và PERTEX đã không ngừng khẳng định vị thế thương hiệu
trên thị trường và niềm tin đối với khách hàng.
Công ty CP Vận tải Xây dựng Hùng Sơn sẵn sàng liên doanh, hợp tác với các đối tác
trong và ngoài nước để cùng xây dựng và phát triển chiến lược kinh doanh đồng thời
tạo thêm sức mạnh để khai thác thị trường tiềm năng tại Thanh Hóa nói riêng và cả
nước nói chung.
Trân trọng!
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